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NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Finančné riadenie

1. pripomína, že článok 247 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách ukladá 
Komisii povinnosť vždy 31. júla zaslať Európskemu parlamentu a Rade integrovaný 
súbor finančných správ a správ o zodpovednosti vrátane dlhodobej prognózy budúcich 
peňažných tokov do rozpočtu a peňažných tokov z rozpočtu počas nasledujúcich piatich 
rokov;

2. trvá na tom, aby sa v týchto správach analyzoval vplyv záväzkov na veľkosť 
neuhradených platieb daného viacročného finančného rámca (VFR);

Programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k rozpočtu

3. víta programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k všeobecnému 
rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 (rozpočet na rok 2020), ktoré v súlade 
s článkom 41 ods. 3 písm. h) nariadenia o rozpočtových pravidlách poskytujú 
informácie o jednotlivých výdavkových programoch;

4. víta skutočnosť, že programové vyhlásenia na rok 2020 sa týkajú dosiahnutia 
prierezových cieľov politík, akými sú boj proti zmene klímy a začleňovanie hľadiska 
biodiverzity; oceňuje, že Komisia rovnako predkladá príslušné výdavkové programy 
prispievajúce k dosiahnutiu priorít stratégie Európa 2020, a zdôrazňuje najnovšie 
a najrelevantnejšie iniciatívy prispievajúce k cieľom udržateľného rozvoja v politikách 
v oblasti spolupráce a rozvoja, hoci často nepriamym a nekvantifikovateľným 
spôsobom;

5. vyzýva Výbor pre rozpočet, aby v koordinácii s odvetvovými výbormi tohto Parlamentu 
presadzoval skutočnú kultúru „orientácie na výsledky“ zameranú na optimalizáciu 
využívania finančných prostriedkov, analýzu dôvodov vedúcich k programom s nízkou 
výkonnosťou a presadzovanie opatrení na zlepšenie čerpania a výkonnosti;

Podávanie správ o výkonnosti

6. pripomína, že súčasný rámec výkonnosti programov uvádzaný v programových 
vyhláseniach zahŕňa viac ako 700 ukazovateľov, ktoré merajú výkonnosť na základe 
viac ako 60 všeobecných a viac ako 220 špecifických cieľov;

7. kladie si otázku, prečo Komisia na meranie výkonnosti finančného riadenia používa dva 
súbory cieľov a ukazovateľov: na jednej strane generálni riaditelia Komisie 
vyhodnocujú dosiahnutie cieľov vymedzených v plánoch riadenia v rámci cieľov 
a ukazovateľov vo svojich výročných správach o činnosti a na druhej strane Komisia 
meria výkonnosť výdavkových programov prostredníctvom programových vyhlásení 
o operačných výdavkoch pripojených k návrhu rozpočtu; vyzýva Komisiu, aby svoje 
podávanie správ založila na jedinom súbore cieľov a ukazovateľov;
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8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vo svojich správach o výkonnosti 
nevysvetlila, ako použila informácie o výkonnosti v rámci svojho rozhodovacieho 
procesu;

9. vyzýva Komisiu, aby:

a) zjednodušila podávanie správ o výkonnosti, a to:

– ďalším znížením počtu cieľov a ukazovateľov, ktoré používa v rôznych 
správach o výkonnosti, a zameraním sa na tie, ktoré najlepšie merajú 
výkonnosť rozpočtu Únie; 

– prezentovaním finančných údajov takým spôsobom, aby ich bolo možné 
porovnať s informáciami o výkonnosti a aby bolo jasné prepojenie medzi 
výdavkami a výkonnosťou;

b) uviedla, ako sa informácie o výkonnosti týkajúce sa rozpočtu Únie použili v rámci 
jej rozhodovacieho procesu;

c) vypracovala metódy spracovania údajov pre obrovské množstvá údajov 
vytvorených podávaním správ o výkonnosti s cieľom poskytnúť včasný, 
spravodlivý a pravdivý obraz o dosiahnutých výsledkoch; trvá na tom, aby sa 
podávanie správ o výkonnosti použilo na prijatie nápravných opatrení, keď sa ciele 
programov nesplnia;

d) lepšie vyvážila podávanie správ o výkonnosti tým, že jasne predstaví informácie 
o hlavných výzvach, ktoré ešte treba vyriešiť;

Včasné čerpanie

10. vyzýva Komisiu, aby zlepšila presnosť prognózy platieb a využila poznatky získané 
z predchádzajúceho programového obdobia s cieľom riešiť nahromadené neuhradené 
platby a vyhnúť sa ich negatívnemu účinku na budúci VFR, a aby predložila akčný plán 
na zníženie množstva neuhradených platieb počas VFR na roky 2021 – 2027;

11. vyzýva Komisiu, aby vnútroštátnym orgánom členských štátov poskytla náležitú 
technickú pomoc, aby mohli čerpať pridelené sumy;

12. zdôrazňuje skutočnosť, že rozpočet Únie nesmie vykazovať deficit a že rastúce 
množstvo neuhradených platieb v skutočnosti predstavuje finančný dlh;

Zmena klímy

13. poukazuje na to, že Európska únia sa zaviazala vyčleniť 20 % svojho rozpočtu na výdavky 
súvisiace s klímou; vyzýva Komisiu, aby rozvíjala výskum, vývoj a inovácie s cieľom 
dosiahnuť tento cieľ 20 %;

Migrácia, ochrana hraníc a ľudské práva

14. vyzýva Komisiu, aby na účely riadenia a podávania správ, ako aj na účely budúcej 
politiky Únie v oblasti riadenia migračných tokov a integrácie stanovila spôsob 
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zaznamenávania rozpočtových výdavkov Únie, ktorý umožní podávať správy 
o všetkých finančných prostriedkoch súvisiacich s otázkami utečencov a migrácie;

Horizont 2020

15. poukazuje na to, že program Horizont 2020 má politickú podporu členských štátov; 
konštatuje, že výskum predstavuje formu priamych investícií do inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý podporuje zamestnanosť; domnieva sa, že len 
prijatím ambiciózneho rozpočtu bude Únia schopná postupne stáť na čele vedeckého 
pokroku, ktorý povedie k riešeniu výziev, ktorým spoločnosť čelí v oblasti 
zamestnanosti, transformácie energetiky, digitalizácie a lekárskeho a farmaceutického 
výskumu;

16. pripomína, že každá migračná kríza má aj humanitárnu stránku, ktorá je podľa potreby 
zvyčajne spojená s vykonávaním núdzových opatrení; vyzýva Komisiu, aby našla 
rýchle spôsoby, ako reagovať na migračnú krízu a humanitárne situácie, ktoré stoja za 
ňou;

17. vyzýva Komisiu, aby poskytla viac zdrojov členským štátom v prvej línii, ktoré riešia 
migračnú a utečeneckú krízu, aby mohli účinnejšie reagovať na uvedenú migračnú 
krízu;

18. opakuje svoju výzvu, aby sa pre osobitný cieľ Daphne, ktorý je súčasťou programu 
s názvom Práva, rovnosť a občianstvo, vytvoril samostatný rozpočtový riadok s cieľom 
ukázať, že Únia je odhodlaná bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách; 
žiada o zvýšenie zdrojov v tomto rozpočtovom riadku a zvrátenie poklesu finančných 
prostriedkov určených na osobitný cieľ Daphne v období 2014 – 2020; navrhuje, aby sa 
v budúcom VFR zvýšil rozpočet pre nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, 
ktorý bude zahŕňať aj program Práva, rovnosť a občianstvo; požaduje, aby sa neustále 
vynakladalo úsilie o zvyšovanie informovanosti o grantoch zahrnutých do osobitného 
cieľa Daphne, ako aj o opatreniach na zlepšenie používateľskej ústretovosti súvisiacich 
administratívnych postupov;

Bezpečnosť a obrana

19. vyzýva Komisiu, aby zaviedla osobitný okruh pre bezpečnosť a obranu s cieľom 
zabezpečiť transparentnejšiu kontrolu;

20. poukazuje na značné rozpočtové a organizačné riziko spojené s veľkým rozširovaním 
agentúr, akým je rozšírenie navrhnuté v rámci VFR na roky 2021 – 2027 pre agentúru 
Frontex; v súvislosti s prípravou na toto rozpočtové riziko naliehavo vyzýva na 
vypracovanie podrobného programu rozširovania agentúr podľa etáp, podávanie správ 
o ňom a jeho kontrolu, a to v rámci právneho základu schváleného pre nasledujúci VFR, 
od ktorého sa budú odvíjať rozpočtové opatrenia počas nasledujúcich rokov a na 
základe ktorého sa bude vyvodzovať zodpovednosť;

Finančné nástroje a trustové fondy

21. spolu s Dvorom audítorov trvá na tom, že treba podávať podrobnejšie správy 
o finančných nástrojoch, a vyzýva Komisiu, aby predložila presné a úplné informácie 
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o finančných nástrojoch v rámci zdieľaného riadenia po ich ukončení, pričom má uviesť 
sumy vrátené do rozpočtu Únie a sumy, ktoré zostali v členských štátoch;

22. poukazuje na to, že v rámci pomoci tretím krajinám bolo využívaných čoraz viac 
alternatívnych modelov financovania, ako sú trustové fondy a nástroj pre utečencov 
v Turecku, čo zvyšuje zložitosť existujúcich finančných štruktúr;

23. poukazuje na to, že združovanie zdrojov z Európskeho rozvojového fondu, rozpočtu 
Únie a od iných darcov v trustových fondoch by nemalo viesť k tomu, že peňažné 
prostriedky určené na politiku v oblasti rozvoja a spolupráce nebudú použité na plnenie 
svojich pôvodných cieľov, ako je odstránenie chudoby a podpora základných práv;

24. zdôrazňuje, že trustové fondy by sa mali zriadiť iba vtedy, ak je ich používanie 
opodstatnené a požadované opatrenie nie je možné uskutočniť prostredníctvom iných 
existujúcich kanálov financovania; ďalej vyzýva Komisiu, aby v súlade so zásadou 
jednotnosti rozpočtu zvážila ukončenie trustových fondov, ktoré nie sú schopné 
pritiahnuť príspevky od ostatných darcov alebo neposkytujú pridanú hodnotu 
v porovnaní s „tradičnými“ nástrojmi financovania vonkajšej činnosti Únie;

25. domnieva sa, že čo najlepšie fungovanie trustových fondov Únie a ich zodpovednosť 
možno dosiahnuť tým, že budú riadené transparentne v rámci všeobecného rozpočtu 
Únie;

Európska prokuratúra

26. trvá na tom, že Európska prokuratúra (EPPO) musí byť primerane financovaná a mať 
primeraný počet zamestnancov; poukazuje na to, že EPPO musí byť v prevádzke už 
od novembra 2020; vyzdvihuje dôležitosť jasného rozdelenia úloh medzi EPPO 
a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a ich dobrej koordinácie;

27. pripomína význam iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, pokiaľ ide 
o podporu účasti a integrácie mladých ľudí na trhu práce;

28. konštatuje, že v návrhu rozpočtu na rok 2020 príspevok Únie predstavuje celkom 8 372 
000 EUR;

29. pripomína, že je dôležité poskytnúť primerané finančné a personálne zdroje úradu 
OLAF, Europolu a Eurojustu, aby boli schopné účinne spolupracovať s EPPO a plniť 
spoločnú misiu ochrany finančných záujmov Únie; v tejto súvislosti vyjadruje 
znepokojenie nad znížením počtu zamestnancov, o ktorom úrad OLAF informoval 
vo svojej výročnej správe za rok 2018, zatiaľ čo pracovné zaťaženie úradu sa 
štrukturálne zvýšilo.



AD\1189253SK.docx 7/8 PE639.783v03-00

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia 25.9.2019

Výsledok záverečného hlasovania vo 
výbore

+:
–:
0:

24
2
1

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris 
Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Daniel 
Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Michael Heaver, 
Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Tsvetelina 
Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika 
Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Katalin Cseh, Derk Jan Eppink, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, 
Viola Von Cramon-Taubadel, Lucia Vuolo



PE639.783v03-00 8/8 AD\1189253SK.docx

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO

24 +

ID

NI

EPP

Renew

S&D

Verts/ALE

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Lucia Vuolo

Sabrina Pignedoli

Lefteris Christoforou, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri 
Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu 

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina 
Penkova, Lara Wolters

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

2 -

ECR

NI

Derk Jan Eppink

Michael Heaver

0

ECR Raffaele Fitto

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


